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Introduktion  
I USA har det diskuterats kring vilka värderingar som ligger bakom dagens barn- och 

ungdomsidrott då fokus alltmer ligger på tävling och resultat (Danish, 2002). Vidare 

uppmärksammas och problematiseras att föräldrar och ledares beteende påverkar huruvida 

barn och ungdomar får positiva eller negativa upplevelser med sig från idrotten (Ewing, 

Gano-Overway, Branta & Seefeldt, 2002). Dessa diskussioner har även förts i Sverige 

(Peterson & Franzén, 2004; Redelius, 2002a ). 

 

I Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram ”Idrotten vill” (2005e) klargörs att ungdomsidrotten 

(13-20år) ska delas upp i breddidrott och elitidrott. Det ska således finnas plats för alla 

ungdomar oavsett ambitionsnivå i föreningsidrotten och det ska även vara möjligt att byta 

ambitionsnivå över tid. Det ska även finnas en möjlighet att börja föreningsidrotta för de 

ungdomar vars idrottsintresse väcks sent. Alla ska på något sätt, i någon form, få var med i 

idrottsutövandet och i föreningarnas gemenskap. Idrottsföreningar har dock rätt att 

självständigt tolka ”Idrotten vill” det vill säga forma sin verksamhet som de vill (Peterson, 

2005). Detta betyder att föreningar kan rikta in sin barn- och ungdomsverksamhet mot en 

elitinriktning om de vill.  

 

I RF:s verksamhetsinriktning 2006-2007 lyfts skillnader fram gällande hur föreningar bemöter 

sina ungdomar. De som har talang och stort intresse ges ofta bättre förutsättningar än de som 

inte har samma intresse, vilket är ett skäl till att ungdomar lämnar den organiserade idrotten. 

För att behålla de ungdomar vars drivkraft är lust och glädje måste föreningarna kunna 

erbjuda alternativ även till dem (Riksidrottsförbundet, 2005a). Dahlin (2004) menar att ledare 

från elitidrottsföreningar ofta betonar breddverksamheten och att det inte är viktigt att vinna 

men att verkligheten ofta ser annorlunda ut då det finns ungdomar som måste sluta med sin 

idrott då de inte platsar i laget eller då ”laget ska bantas” i en viss åldersgrupp.  

 

RF betonar i verksamhetsinriktningen att det är en stor utmaning för idrottsrörelsen att främja 

idén om ”idrott hela livet” eftersom det förutsätter att verksamhetens form och innehåll 

anpassas efter de behov och motiv människor har i olika åldrar. Det måste innebära att alla 

motiv och drivkrafter värderas lika mycket (Riksidrottsförbundet, 2005a). Det är å ena sidan 

en sak hur RF vill att föreningsidrotten ska bedrivas och sedan en hur föreningen beslutar att 

göra.      
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Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur styrelseledamöter i idrottsföreningar uppfattar att 

föreningen värderar och hanterar sin ungdomsverksamhet. 

 

Följande frågeställningar kommer att belysas:  

Hur uppfattar styrelseledamöterna idén bakom den ungdomsverksamhet som bedrivs i deras 

förening? 

 

Hur uppfattar styrelseledamöterna att föreningen gör för att bedriva en verksamhet som dels 

kan ta hand om befintliga barn och ungdomar men som också kan ta emot fler ? 

 

 

Litteraturgenomgång 
 

Idrottsföreningars verksamhet 
RF:s målsättningar och samhällets målsättningar har oftast varit densamma. Dessa har inte 

ändrats i någon större utsträckning sedan 1970- talet (Peterson, 2004). Fram till 1970 levde 

både motionsidrotten och elitidrotten efter principen om fair play (Jönsson, 2005). År 1970 

kom en målsättning från RF om en ”idrott åt alla” (Sjöblom, 2006). Och efter att 

målsättningen kom växte klyftan mellan motionsidrotten och elitidrotten. Motionsidrotten 

blev en folklig massrörelse medan elitidrotten slutade att använda sig av fair play-principen 

och istället började bygga på en egen ideologi (Jönsson, 2005). Det talas fortfarande om att de 

viktigaste målen är att främja idrottens fostrande samt att bidra till förbättrad folkhälsa genom 

att öka bredd och motionsidrotten, men samtidigt stimulera till elitidrott (Peterson, 2004). 

  

Idrotten kapitaliserades efter 1967 vilket är grunden för att idrotten började professionaliseras 

och kommersialiseras, detta eftersom dessa förutsätter lönearbete. Från att pengar varit ett 

hinder blev de plötsligt en möjlighet. Statens stöd befrämjade i första hand 

professionaliseringen medan marknaden stod för kommersialiseringen. Mer preciserat har 

statens stöd i första hand fått konsekvenser för breddidrotten medan kommersialiseringen i 

första hand berört elitidrotten (ibid). Enligt Dahlin (2004) kan det ifrågasätta om samhällets 

aktivitetsbidrag till barn- och ungdomsidrott ska ges till föreningar som använder sig av 
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selektionsprocesser. Dahlin menade att samhället istället borde stödja den verksamhet som 

betonar breddverksamhet eftersom detta i större utsträckning kan bidra till en bättre folkhälsa. 

 

Riksidrottsförbundet fick år 2001 en miljard kronor från Regeringen att disponera under en 

fyraårsperiod för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet, i dagligt tal kallat 

Handslaget. Pengarna ska bland annat användas för att stötta och uppmuntra idrottsföreningar 

och förbund att öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna och satsa mer på flickors 

idrottande (Riksidrottsförbundet, 2006).   

 

Barn- och ungdomsidrotten styrs av två centrala uppdrag. Det ena är samhällets, vilket kan 

sammanfattas som demokratisk fostran eller föreningsfostran. Huvuduppgiften är att låta alla 

som vill få vara med i verksamheten och att låta alla utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

Det andra är idrottens egna uppdrag, vilket förutom att lära ut grenspecifika färdigheter också 

går ut på att lära sig handskas med tävlandet. Exempelvis att vinna och förlora, att följa 

reglerna och att satsa för att uppnå sina mål. Det är kombinationen mellan föreningsfostran 

och tävlingsfostran som sätter prägel på idrottsverksamheten. För den medborgarfostran som 

deltagande i föreningslivet antas leda till står föreningsfostran, medan tävlingsfostran står för 

de delarna som antas skapa de bästa idrottsutövarna (Peterson, 2004). Jönsson (2005) menade 

att idrottsidealismens ideologi bland annat innebär att idrotten fungerar som ”fostrare” av 

framförallt barn och ungdomar. Vidare förtydligades att det inte bara rör sig om en ”fysisk 

fostran” utan i lika hög grad om en ”moralisk fostran”. Peterson (2004) menade att det i 

verksamheten ska förekomma både föreningsfostran och tävlingsfostran, vilket dock många 

föreningar upplever vara svårt att förena på ett självklart sätt. Följden av tävlingsfostran blir 

selektering, rangordning och elitinriktning bland deltagarna, vilket lätt leder till utslagning. 

 

Flera studier (Redelius, 2002a; Peterson & Franzen, 2004) har funnit att det är svårt för 

enskilda tränare att handla utanför den egna föreningens tradition. Då traditionen påverkar 

både medvetet och omedvetet kan tränarens handlande vara ett oavsiktligt resultat av ett 

traditionellt sätt att bedriva verksamheten på. Studien som Riksidrottsförbundet (2005b) 

gjorde bland Sveriges föreningar visade att det till stor del var traditionen i föreningen som 

styrde verksamhetens inriktning. Det är inte enbart de föreningar med seniorlag på elitnivå 

som bedriver elitinriktat utan även de föreningar som har seniorlag i låga divisioner (Peterson 

& Franzèn, 2004). Nilsson (1993) lyfte i sin studie fram att det genom ständiga upprepningar 

utvecklas ett dominerande tanke-, och värderingsmönster kring träning, tävling och match. I 
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varje idrott finns därför både uttalade och outtalade riktmärken för vad som förväntas. Vidare 

förklarade Nilsson att den egna föreningens idrottsliga och samhälleliga sammanhang är av 

stor betydelse för de värdesystem som utvecklas inom den egna föreningen. Idrottens 

karaktär, organisation och närmiljön har en avgörande betydelse för de beteendemönster och 

värderingar som kommer att förstärkas respektive försvagas i idrottssammanhang. Nilsson 

nämnde även att föreningens tradition om vad som är rätt och fel, vad som anses vara mer 

eller mindre viktigt, tävlingssystem etcetera påverkar ledarna i föreningen medvetet och 

omedvetet. Det är först när de självklara traditionerna ifrågasätts som de uppmärksammas. 

 

I Idrottens idéprogram ”Idrotten vill” (2005e) betonas vikten av att föreningens inriktning och 

inriktningens konsekvenser tydligt redovisas för att medlemmarna ska veta vilka 

förutsättningar och krav som gäller i föreningen. Enligt Ellström (2004) utgör tydliga och 

klart formulerade mål ett grundvillkor för individers och gruppers handlande. Hinder för 

lärande blir således oklara eller motsägelsefulla målformuleringar. Vidare förklarar Ellström 

att målen antas utgöra utgångspunkt för utformningen av handlingarna samt vara det kriterium 

mot vilken handlingens konsekvenser värderas.  

 

Idrott på barn och ungdomars villkor 
Det konstaterades på Riksidrottsmötet 2001 att det finns ett hinder till att ”Idrotten vill” inte 

ska få genomslag vilket är att ledare och föräldrar fokuserar allt för mycket på teknik och 

resultat (Karp, 2004). Peterson och Franzén (2004) lyfte i sin studie fram att ledaren är en 

representant för organisationen och att det är ledaren som ska konkretisera föreningens 

målsättningar och verksamhetsprinciper. Ändå visade en annan studie att ledare ”toppade” 

lag, det vill säga selekterade ut vissa barn i syfte att laget skulle ha större chans att vinna 

matcher, trots att de kände till föreningarnas policy, vilka betonade att alla barn skulle få vara 

med och att ingen ”toppning” skulle få ske (Lindgren & Hinic, 2005). Det är således en sak att 

tycka att barnidrott ska baseras på glädje och utifrån barnens villkor och en att i verkligen 

bedriva en sådan verksamhet. Lindgren och Hinic (2005) menade att det fordras en ledare som 

kan stå emot sin egen vinnarinstinkt och verkligen ställa sig frågorna vad uppdraget är och för 

vem man är där. Nilsson (1993) betonade också i sin studie vikten av att som ledare göra klart 

för sig varför man är där och för vem man är där.  
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Studier (Redelius, 2002a; Carlsson & Fransson, 2006) har visat att det förekommer en 

vuxenorienterad målsättning inom barnidrotten där prestationer och resultat premieras vilket 

då innebär att barn-, och ungdomsidrotten utformas och anpassas därefter. Vidare menade 

Carlsson och Fransson (2006) att problemet med att vuxenidrotten fungerar som norm är att 

barn och ungdomar ses som vuxna i miniatyr och att det därför ställs för höga krav på dem. 

 

RF:s undersökning bland Sveriges föreningar (2005b) visade att föreningar som bedriver 

lagidrotter är betydligt mer tävlingsinriktade än de med individuella idrotter. En förklaring 

som gavs var att de flesta lagidrotter ägnar sig åt seriespel, oavsett nivå, medan många inom 

exempelvis friidrott och ridning sällan tävlar. Trondmans studie (2005) visade att det särskilt 

var ungdomarna inom lagidrott som upplevde orättfärdig selektion samt att det var inom 

lagidrotten som hårt spel framförallt premierades från ledarna.  

 

I Peterson och Franzéns (2004) undersökning bland ungdomar i fotbollsföreningar bedömdes 

att om individen avskiljs ur verksamheten trots att denne vill fortsätta ligger beslutet att sluta 

inte längre på individnivå. Trondmans studie (2005) visade att ju äldre ungdomarna blev desto 

fler svarade att de gärna fortsatt föreningsidrottat men att de ofrivilligt var tvungna att sluta.  

 

Det påvisades i en studie att idrotten, då den är frivillig, har tillgång till ett väldigt hårt 

disciplineringssystem där de som inte sköter sig inte får vara med på tävlingarna (Peterson & 

Franzén, 2004). Vidare menades att i den utsträckning detta tillämpas är det en väldigt 

hårdhänt pedagogik. Carlsson och Fransson (2006) påvisade i sin studie att regler och 

tävlingssystem i stor utsträckning formar barn- och ungdomsidrotten. 

 

Flera studier (Riksidrottsförbundet, 2005d; Peterson & Franzén, 2004; Karp, 2004, Lindgren 

& Hinic, 2005 m. fl) har visat på att det inom barn- och ungdomsidrott förekommer höga 

prestationskrav, att tränare styr spelet hårt och att det sker selektionsprocesser efter prestation. 

Riksidrottsförbundet (2005c) presenterade i en studie statistik som visade på att 25 000 

ungdomar känt sig utanför i idrottsföreningen och på så vis ”pressats ut” från föreningen. Det 

uppmärksammades också att tränings- och tävlingsdebuten krupit längre ner i åldrarna 

exempelvis att de yngre tränar mer intensivt idag än för sju år sedan. 

 

Ledare som deltog i en studie menade att för att undvika ”toppning” så kunde laguttagning 

göras utifrån träningsnärvaron (Lindgren & Hinic, 2005). Detta problematiserades i samma 
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studie då det framhölls att de barn som håller på med flera idrotter har svårt att leva upp till 

idrottsledarnas förväntningar att komma på alla träningar. Det framkom i en annan studie som 

gjordes med föräldrar till barn (10-12 år) inom föreningsidrotten att några upplevde att 

föreningarna pressade barnen till för många träningar i veckan (Karp, 2004). Trondmans 

studie (2005) visade att ungdomar i föreningsidrotten i genomsnitt lägger ner nio timmar i 

veckan på att idrotta. 

 

I en studie om barnidrott visade resultatet att flera av barnen ogärna ville tävla, de såg istället 

andra värden med att idrotta som exempelvis lära sig utöva idrotten eller träffa kamrater 

(Karp, 2004). Riksidrottsförbundets statistik (2005d) visade att 86 procent idrottade för att ”ha 

kul” och 83 procent idrottade för att ”hålla kropp och hälsa i form”. Samtidigt var det 40 

procent som idrottade för att ”tävla”. Det var fler killar än tjejer som uppgav svarsalternativet 

”tävla” och samtidigt fler tjejer än killar som uppgav skälet ”stressa av” för sitt idrottande. 

Trondmans (2005) undersökning visade att 55 procent av ungdomarna idrottade för att det var 

roligt, 42 procent för att uppnå prestationsmål. Elofsson (1996; ref. i Norberg & Ljunglöf, 

2003) fick också fram liknande mönster hos tjejer och killar och deras motiv till idrott. Vidare 

menade Elofsson att dessa skillnader är väsentliga om det finns intresse att öka andelen 

kvinnor i idrottsrörelsen. I en undersökning om barn som spelade innebandy framkom att 

barnen just nu spelade för att det var kul, hur det skulle bli sedan visste de inte riktigt. De 

menade att det vore kul att bli så bra som möjligt men det fanns inga direkta mål 

(Riksidrottsförbundet, 2002).  

 

Av de ungdomar som aldrig varit med i en idrottsförening svarade 22 procent i en 

undersökning att de var väldigt idrottsintresserade. Att vara utanförstående föreningsidrotten 

var inte ett givet eller entydigt tecken på ointresse eller ovilja att vara med i en idrottsförening 

(Trondman, 2005). Vidare visade Trondmans undersökning att 67 procent av de om aldrig 

föreningsidrottat kunde tänka sig att börja föreningsidrotta och bland de tio mest efterfrågade 

idrotterna återfanns fotboll, innebandy och handboll. När ungdomar utanför föreningsidrotten 

tillfrågades hur idrotten skulle kunna förändras för att de skulle få lust att börja svarade 18 

procent att alla som vill ska få vara med. Ungdomarna svarade även att det skulle krävas 

mindre elitinriktning inom föreningarna samt att föreningarna skulle behöva ha en verksamhet 

på motionsnivå. Ungdomarna uttryckte också att de eftersökte bättre bemötande från 

föreningarna (Riksidrottsförbundet, 2005c).  
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I Carlsson och Franssons studie (2006) nämndes att det verkar finnas en paradox mellan 

idrottens kultur och en praxis gällande ledarstil, föräldraengagemang, syn på toppning, träning 

och värdet av tabeller. Enligt en undersökning var föräldrarna positiva till poängräkning och 

tabellsystem inom barnidrotten (Riksidrottsförbundet, 2002). Bland barnen i undersökningen 

var tabeller och poäng av mindre betydelse. En förklaring som gavs var att tabellsystem och 

poängräkning inom idrotten är så självklart, oavsett om det rör sig om barn- eller vuxenidrott, 

vilket gör att det för barnen blir en naturlig del av idrotten. I samma studie förklarade även 

föräldrarna att de var medvetna om att deras tabellintresse smittade av sig på barnen och 

menade att det var positivt för barnen att veta var de låg i tabellen. Barnen däremot tyckte sig 

uppfatta hur bra laget var i jämförelse med andra lag på matcherna och ansåg sig inte behöva 

några tabeller. Studien lyfte även upp att tabellpositioner fungerade som ett sätt för tränare att 

få sin egen insats betygsatt.  

 

I idrottens idéprogram menas att hänsyn måste tas till ungdomars fysiska och psykiska 

förutsättningar då det inom en åldersgrupp kan variera kraftigt då olika ungdomar mognar 

olika snabbt (Riksidrottsförbundet, 2005e). Att dela in barn och ungdomar efter biologisk 

ålder är inget bra sätt enligt föräldrar till barn inom föreningsidrotten som deltog i en studie 

angående barnidrott. Föräldrarna ansåg att det inte handlade om ålder utan om mognad. Det 

ansågs problematiskt att ha en åldershomogen grupp där det kunde vara  stora skillnader i 

färdighetsutvecklingen (Karp, 2004; Peterson & Franzén, 2004). Riksidrottsförbundets studie 

(2002) visade att det fanns killar i tioårsåldern som tyckte det var kul och utvecklande att få 

spela med dem som var äldre eftersom träningen i och med det blev extra hård och därmed 

bättre. Lindgren och Hinic studie (2005) visade att vissa ledare såg det som positivt när 

barnen fick spela med de som var äldre då det var utvecklande för dem. Samtidigt menade 

några ledare att barnen kunde ledsna på att vara kvar inom samma åldersgrupp om de var ”för 

bra” för den egna åldern. Det fanns dock även ledare som tyckte att barnen var alldeles för 

små för den typen av uppflyttning och menade att det tydligt markerar vilka som är bra i laget 

och vilka som inte är det. 

 

I en undersökning (Riksidrottsförbundet, 2005c) framkom att 56 procent av alla ungdomar 

mellan 13-20 år är med i en idrottsförening, pojkar mer än flickor och yngre tonåringar mer än 

äldre. I samma studie visade det sig att de idrotter som var dominerande bland ungdomarna 

som slutat sin idrott var ishockey, fotboll och innebandy. Det stora tappet av medlemmar 

tycks vara i 15-16 års åldern (Riksidrottsförbundet, 2005b). I Trondmans studie (2005) 
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framkom att 92 procent började föreningsidrotta innan 13 års ålder och endast fyra procent 

började mellan 14-18 års ålder. 

 

I en studie framgick att idrottsföreningar inte hade några problem att rekrytera men att de 

däremot kunde bli betydligt bättre på att behålla ungdomarna som kommer till föreningarna 

(Riksidrottsförbundet, 2005c). Förverkligandet av visionen idrott åt alla förutsätter att 

snedrekryteringen upphör, alltså att olika hinder för allas deltagande tas bort. I RF:s (2005b) 

studie om idrottsföreningars situation framkom att en ledare ifrågasatte om de i hans förening 

egentligen ville ta emot alla ungar till föreningen. Vidare menade ledaren att idrottsrörelsen 

inte hade tänkt igenom vad det innebär att ”öppna dörrar” för fler barn och ungdomar eller 

huruvida föreningar har möjlighet att tillgodose det behov som i och med det kommer att 

skapas.  

 

Peterson (2005) lyfte fram att skolidrotten har som uppgift att skapa ett intresse för de barn 

som inte idrottar på fritiden. Föreningsidrotten vänder sig bara till dem som frivilligt söker sig 

dit och vill vara med. Vidare frågade sig Peterson därför hur kvalificerade 

handslagsföreningar är att lösa uppgiften med att ”öppna dörrarna” för fler då skolidrotten inte 

lyckas. Vad händer när de som via handslagsverksamheten söker sig till föreningsidrotten och 

där konfronteras med föreningens ordinarie verksamhet? I Trondmans (2005) undersökning 

påvisades att Handslaget står och faller med i vilken utsträckning de föreningsidrottande 

ungdomarna kan behållas och genom hur ”nya” ungdomar kan rekryteras genom att erbjuda 

en verksamhet som i flera avseenden skiljer sig från idrottens kärnlogik. Med kärnlogik 

menades att idrotten tilldelas mycket stor betydelse, att med prestationsinriktade mål träna och 

tävla mycket, att starkt kunna identifiera sig med verksamhetens ledare och kultur samt att ha 

en stor tilltro till den egna prestationsförmågan.  

 

Den analytiska poängen i Trondmans studie (2005) var att idrottens kärnlogik inte samspelade 

särskilt bra med de idrottspolitiska breddmålen. Vidare menades att idrottens kärnlogik torde 

”skrämma bort” många utav de ungdomar som är övertygade om att de inte är så bra på sin 

idrott men som ändå tycker det är eller verkar kul att vara med.  

 

Lindfeldt (1999) lyfte i sin undersökning kring idrott och moral fram att det i tävlingsmoment 

finns ett inbyggt idrottsligt ideal där det gäller att deltagarna alltid bör göra sitt yttersta för att 

nå bästa möjliga resultat. Det bli en allvarlighet som idrottsutövarna måste anamma och om 
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detta inte görs finns risken att bli anklagad för att egentligen inte vilja delta. Vidare förklarade 

Lindfeldt att idrottens tävlings- eller konkurrensideal således inte i första hand handlar om att 

vinna men att alltid försöka vinna. Peterson och Franzén (2004) betonade även de i sin studie 

att det inte alltid förväntas att vinna men åtminstone att hela tiden sträva efter att bli bättre. 

Detta menades kunna bidra till att vissa tycker det är meningslöst att fortsätta med sin idrott 

eftersom de känner att de inte blir bättre. 

 

I Mogren och Trosells studie (1993) åsyftades att idrottsföreningar i första hand vänder sig till 

den grupp av människor som vill prestera och tävla. Fortsättningsvis lyfte Trondman (2005) 

fram att föreningsidrotten tenderar att bli mer och mer ointresserade av breddad verksamhet ju 

äldre ungdomarna blir. Enligt de idrottspolitiska ambitionerna ska även ”äldre” ungdomar  ges 

chansen att föreningsidrotta utan att de därför måste elitsatsa. I en intervjustudie bland äldre 

tonårsflickor framkom att de hoppat av föreningsidrotten på grund av att det var för mycket 

allvar (Lindgren, Tebelius & Fridlund, 2000). Karps (2004) studie visade att föräldrar till 

barn, 10-12 år, i föreningsidrotten var kritiska mot att idrotten vanligen kräver allt eller inget 

när barnen blir äldre. De menade att det inte fanns något utrymme för de barn som tycker 

idrott är roligt, men som inte vill satsa fullt ut. Detta kunde även få negativa följder i form av 

att det kunde bli svårt för barnen att upprätthålla ett livslångt intresse för att idrotta då de inte 

fick vara med på sina egna villkor. I studiens analys ifrågasattes även huruvida barn med 

annan inställning än tävling och prestation överhuvudtaget är intressanta för idrottsrörelsen?  

 

Utvecklandet av idrottsföreningarnas verksamhet 
Idrottens idéprogram uttrycker sin funktion som grund till specialidrottsförbundens 

verksamhetsbeslut (Riksidrottsförbundet, 2005e). Vidare förklaras att dessa beslut påverkar 

föreningsverksamheten men att det är på den lokala föreningsnivån som idrottsverksamheten 

får sin slutgiltiga form. Det är således inom föreningarna som det mest omfattande 

utvecklingsarbetet sker och enligt idéprogrammet ska det inom föreningsidrotten finnas en 

inbyggd ambition till utveckling och ständig förbättring. Det klargörs att idrottsrörelsen ska 

sträva efter att anpassa verksamheten efter utövarnas behov och önskemål. Dock tydliggörs 

det i idéprogrammet att alltför många föreningar saknar verksamheter för de ungdomar som 

gärna vill fortsätta idrotta men med lägre tävlingsmässig ambitionsnivå. 
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Carlsson och Fransson (2006) betonade i sin studie vikten av att förstå den struktur och 

tradition som barn- och ungdomsidrotten konstitueras. I studiens ”framåtblickande” belystes 

att det finns flera motstånd mot att idrotten utvecklas utifrån idrottens idéprogram där bland 

annat idrottens historia och kultur framstår som mer eller mindre ”konserverande”. 

I flera studier (Lindgren, 2002; Trondman, 2005) har det diskuterats om att det krävs att nya 

verksamheter och att ledarskap utvecklas som helt eller delvis bryter med idrottens kärnlogik, 

samtidigt som den verksamhet som följer idrotten kärnlogik bör finnas kvar parallellt. Vidare 

menade Trondman (2005) att en viktig idrottspolitisk diskussion således bör beröra hur målen 

för en sådan verksamhet ska se ut och vad verksamheten ska innehålla. Även hur en sådan 

verksamhet kan rymmas inom de existerande idrottsföreningarna samt hur och av vem den 

kan ledas och utvecklas. RF (2005a) lyfte fram i verksamhetsinriktningen 2006-2007 att 

idrottsverksamheten ständigt måste utvecklas, i takt med samhällsutvecklingen och 

människors önskemål och behov.  

 

I idrottens idéprogram (2005e) nämns att idrottsföreningar ofta nämner ledarbrist som ett av 

de största hoten inför framtiden. Därför lyfter Riksidrottsförbundet fram i idéprogrammet 

vikten av att uppmärksamma hur rekryteringen går till inom den egna föreningen. Det betonas 

att idrottsrörelsen måste bli bättre på att hitta ett sätt att engagera alla de människor som är 

beredda på att göra en insats. Vidare nämns att många säger sig vara villiga att ta på sig 

ledaruppdrag men att de aldrig blivit tillfrågade. 
 

 

Teoretisk referensram 
Idrottspedagogik inrymmer bland annat frågor om hur förhållningssätt och värderingar inom 

idrottsområdet produceras och förmedlas samt i vilket sammanhang dessa kommunikations- 

och påverkansprocesser äger rum. Även olika idrottskulturer ligger inom det 

idrottspedagogiska forskningsområdet (Engström, 2002).   

 

Studiens teoretiska referensram grundar sig på olika teorier om handlingsutrymme och olika 

yttre faktorer som kan anknytas till barn- och ungdomsidrottens utformning. Helheten i 

sammanhanget ska förstås som att alla yttre faktorer påverkar barn- och ungdomsidrotten, 

men kan även samspela med varandra, vissa kanske mer än andra.  
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Utifrån Deweys (2005) pragmatiska perspektiv kan en individs idrottsintresse eller val av 

idrottsaktivitet inte ses som att vara en helt fri vilja utan ett växelspel med yttre faktorer. 

Målet är den fria viljans ökade tanke- och handlingsutrymme men målet dit går via en 

medvetenhet om vad som förhindrar och möjliggör detta utrymme. Om idrottsföreningar 

medvetandegör alla som vill börja om vilken verksamhetsinriktning som bedrivs, bredd eller 

elit, ges en möjlighet att själv välja den inriktning som passar.  

 

 RF:s idéprogram ”Idrotten vill” ska fungera som en grund till idrottsrörelsen och de uppsatta 

riktlinjerna som lyfts fram ska idrottsföreningar sträva och arbeta efter. Även om det är tänkt 

att dessa riktlinjer ska fungera som referensramar får de kanske fortfarande ses som visioner. 

Föreningarna har rätt att fritt tolka ”Idrotten vill” vilket innebär att verksamheterna i 

föreningarna kan utformas på olika sätt (Redelius, 2002b). Då styrelsen har det yttersta 

ansvaret för verksamheten och dess utformning så påverkas de eller kan påverkas utav 

”Idrotten vill” och dess riktlinjer.  

 

Alla idrotter har sin specifika tradition som sätter en prägel på barnidrottens utformning. 

Olika idrotter värderar olika saker och exempel på detta kan vara vad som anses värdefullt, 

när individen bör bli tävlingsaktiv, hur en bra ledare är och så vidare. Traditionen påverkas i 

sin tur utav hur tävlingsprogram och seriesystem utformas inom de olika idrotterna. Är serien 

organiserad så att den spelas beroende på färdighet eller som en modell efter seniorspel med 

upp- och nedflyttningar gör stor skillnad. Även huruvida reglerna anpassas efter barn- och 

ungdomsidrotten har betydelse för aktivitetens utformning. Traditionen påverkar även barn- 

och ungdomsidrotten då det finns en föreställning inom idrottsrörelsen om att det är ”bredden 

som skapar spetsen”. Därför ”tvingas” ofta framgångsrika föreningar att satsa på en bred 

verksamhet för barn och ungdomar. Målet med detta är otvivelaktigt att de unga så 

småningom ska se till att föreningen behåller sin framgångsrika position (ibid). 

 

Inom idrottsföreningar finns det en kultur som genomsyrar verksamheten. Kulturen kan också 

beskrivas som en ”anda” som råder i föreningen. I vissa föreningar är det den sociala 

gemenskapen som är det viktiga och i andra kan det vara legitimt att hårdsatsa och ”toppa” 

lagen. Föreningskulturen kan ha en stark påverkan på styrelsen då den kan vara så inrotad i 

föreningen att styrelsen hindras att ”tänka nytt”. Då styrelsen samtidigt kan påverka 

föreningskulturen blir det därmed en ömsesidig påverkan dem emellan. Beroende på vilken 

föreningskultur som råder i föreningen kan uppfostringsmiljön skilja genom att barnen lär sig 
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olika saker vad det gäller normer och värderingar. Kulturen kan således verka tillåtande eller 

restriktiv i olika bemärkelser (ibid). Ur ett lärandeperspektiv kan omgivningen sägas 

representera människans lärandemiljö och därmed förhållanden som underlättar eller försvårar 

lärande. Omgivningen villkorar således lärandet (Ellström, 2004). De människor som verkar i 

föreningen påverkas och socialiseras in i den rådande föreningskulturen (Redelius, 2002b). 

Sjöblom (2006) förklarar att föreningskulturen reproduceras då de nya medlemmarna lär in de 

gamla tillvägagångssätten och tillslut blir förmedlare av dem. Hovden (1999) menar att detta 

kan ta sig uttryck genom att exempelvis kvinnors och ungdomars motiv, mål och värderingar 

inte ses lika intressanta som äldres och mäns. 

 

Ledarna påverkar barnidrottens utformning i allra högsta grad då de har den direkta kontakten 

med barnen och ungdomarna. Samtidigt påverkas och sätts ramarna för ledarnas 

handlingsfrihet av yttre faktorer som exempelvis idrottens tradition och föreningskulturen 

(Redelius, 2002b). På grund av att idrottsrörelsen har så få idrottsledare försvåras 

rekryteringen av ledare. Styrelsen har möjlighet att sätta riktlinjer för de ledare som är 

verksamma i föreningen. 

 

Massmedia påverkar barnidrottens då den avbildar elitidrotten som i sin tur påverkar 

idrottsföreningars verksamhet. Det framgår tydligt vad som värdesätts och premieras och 

därmed framhålls som förtjänstfullt (ibid). Då massmedia uppmärksammar elitidrotten kan det 

vara lätt att i styrelsen påverkas av detta. Det finns även pengar att tjäna inom elitidrotten 

(Sjöblom, 2006) vilket kan medföra att styrelsen av den anledningen elitinriktar 

verksamheten. Massmedia innebär även att idrottstraditioner sprids både inom och utanför 

Sveriges gränser vilket påverkar den egna föreningen (Redelius, 2002b). 

 

Genom ett aktivitetsstöd stöder staten och kommunerna barn- och ungdomsverksamheten. 

Speciellt för ungdomsverksamheten är detta ekonomiska stöd av stor betydelse. Många 

idrotter är beroende av specifika eller särskilt utrustade anläggningar och kommunernas val av 

att satsa på dessa får konsekvenser för vilka idrotter som blir tillgängliga för barn. Då det 

sällan finns plats för alla ”tvingas” föreningar prioritera, vilket ofta får konsekvensen att de 

”sämre” slås ut. Sjöblom (2006) menar att det är den som kontrollerar idrottsarenorna som 

genom detta också kontrollerar valmöjligheterna och tillgängligheten av idrottsarenan. Var 

anläggningarna är placerade geografiskt är också av stor betydelse för vilka barn som kan ta 

sig var, vilket i sin tur medför att valet av idrottsaktivitet, det vill säga handlingsutrymmet, 
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påverkas av yttre faktorer (Redelius, 2002b). Vilka val av idrottsaktivitet som görs och vilka 

förutsättningar som ligger till grund av detta val är av idrottspedagogiskt intresse (Engström, 

2002). 

 

Säljö (2000) menar att individen handlar utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter, samt 

utifrån vad som av individen medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, 

tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet. Idrottsföreningens verksamhetsinriktning kan 

direkt eller indirekt påverka vilka ungdomar som väljer att fortsätta med sin idrott eller inte 

beroende på vilka krav som ställs på dem. Det kan bli problematiskt då vissa ungdomar 

känner att kraven är för höga, att satsningen är för hård, och finns det då ingen verksamhet 

inom föreningen som kan ta emot dem tvingas de att sluta. Detta förklarar Ellström (1994) 

genom att om individen har bristande möjligheter till egen handlingskontroll innebär det 

hinder för att omsätta formulerade intentioner och handlingsplaner i konkret handling. Vidare 

menar Ellström att det är denna typ av lärandespärr som möter en individ som skaffat 

kunskaper, men som sedan inte har (eller upplever sig ha) möjligheter att praktiskt utnyttja 

och tillämpa dessa kunskaper. Ellströms tankar kan mer konkret förklaras genom att 

barnidrotten ofta betonar att alla är välkomna för att sedan i ungdomsidrotten selekteras ut. 

Frågan är var de ungdomarna ska få utöva sina idrottsliga kunskaper.  

 

 

Metod 
Kvalitativ ansats valdes då den syftar till att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheter hos något eller någon, till exempel den intervjuades uppfattningar om något 

fenomen (Patel & Davidsson, 2003). Trost (2005) menar att en kvalitativ ansats bygger på att 

människan är en del av en process och att svaren vid intervjuer förväntas skilja sig åt 

beroende av vem som frågar, hur frågan ställs, hur intervjusituationen ser ut etcetera.  

 

Thomson (2002) förklarar att en författares förförståelse fungerar som grund under studien 

gång. Dock är inte förförståelsen något stabilt eller självklart utan samspelar med allt annat i 

en pågående process. 
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Urval 
Ett strategiskt urval gjordes för att få ett så brett urval som möjligt (Fridlund & Hildingh, 

2005). Fotboll, innebandy och handboll valdes som idrotter då de är de tre mest populära 

lagidrotterna bland ungdomar, både bland tjejer och killar (Riksidrottsförbundet, 2005c). En 

större stad samt två mellanstora städer i södra Sverige valdes för att få en geografisk 

spridning. Föreningarna som valdes var tvungna att uppfylla kriterier vilka var minst 100 

medlemmar, ej uttalad elitförening samt att de bedrev en ungdomsverksamhet för både tjejer 

och killar. Via en sökmotor på Internet letades föreningarnas hemsida upp. Detta innebar att 

ett indirekt kriterium blev att föreningarna hade en hemsida. Det bestämdes att det var 

ordföranden i föreningen som i första hand skulle kontaktas för intervju då de har mandat att 

uttala sig om föreningens verksamhet. Det var 12 ordförande som blev tillfrågade via e-post 

och två som kontaktades via telefon. Två utav ordförandena hänvisade till föreningens 

ungdomsansvarige. De ungdomsansvariga satt båda med i styrelsen och kontakt togs med dem 

via e-post. De föreningar som deltog i studien var en fotbolls-, två handbolls- och tre 

innebandyföreningar varav en förening från varje idrott var från den större staden.  Eftersom 

det var föreningarna som valdes strategiskt blev urvalet gällande kön och ålder bland 

informanterna således slumpmässigt. Alla informanter var män mellan 35-55 år.  

 

Intervju  
Vid intervjuer söks efter insikt i hur olika omständigheter påverkar det som sker. Syftet med 

intervjuer är att skapa en djupare förståelse av det problem som avses undersökas (Thomson, 

2002). Då det var förståelse kring problemet som eftersöktes valdes intervjuer. Som hjälp till 

intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) som innehöll fem bakgrundsfrågor samt 

10 intervjufrågor. Via e-post kunde informanterna ta del av intervjuguiden innan intervjuerna 

genomfördes. Intervjuguiden hade en låg grad av standardisering, det vill säga att frågorna 

som ställdes gav utrymme för informanterna att svara med egna ord vilket kan bidra till en 

stor variation bland svaren vid de olika intervjuerna (Patel & Davidson, 2003). Vid 

intervjuerna ställdes inte alltid frågorna i den ordning som intervjuguiden angav utan frågorna 

ställdes i den ordning som föll sig bäst, vilket Patel och Davidson (2003) kallar låg grad av 

strukturering. Intervjuerna genomfördes av två olika intervjuare där den första intervjun för 

respektive intervjuare fungerade som pilotstudie. Pilotstudierna gav en möjlighet att justera 

frågornas innehåll, antal och formuleringar så att intervjun skulle bli så bra som möjligt under 



 15 

själva undersökningen (Patel & Davidson, 2003). Efter pilotstudierna behövdes inga 

ändringar på frågorna göras och pilotstudierna kunde användas i resultatet.  

 

Datainsamling 
Kvale (1997) menar att det som avgör antal intervjuer är det antal som krävs för att få svar på 

det som motsvarar studien syfte. Kvale understryker också att det i kvalitativa studier är just 

kvalitet som ska eftersträvas, inte dess kvantitet. Informanterna fick själva bestämma plats 

och tid vilket resulterade i att två intervjuer genomfördes i respektive förenings klubbstuga 

medan fyra intervjuer genomfördes på informanternas respektive arbetsplats. Alla intervjuer 

genomfördes ostört. För att underlätta analysarbetet och öka trovärdigheten spelades 

intervjuerna in (Patel & Davidson, 2003). Patel och Davidson förklarar också att fördelarna 

med att spela in intervjuerna är att det finns en möjlighet att lyssna på dem upprepade gånger 

och därmed försäkra sig om att intervjuerna blir korrekt återberättade. 

 

Dataanalys  
Med hjälp av bandspelarna som användes under intervjuerna kunde intervjuerna transkriberas 

ordagrant till text för att underlätta analysarbetet. Analysen genomfördes genom att 

intervjuerna kodades för att söka efter meningsbärande enheter (Miles & Huberman, 1994). 

Då intervjuerna lästs igenom en första gång bestämdes de olika koderna och när intervjuerna 

lästs en andra gång kodades dessa genom att relevanta utsagor markerades. På så sätt 

skapades en överblick vilket underlättade arbetet med de utskrivna intervjuerna då dessa i 

resultatet skulle kategoriseras.  

 

Etiska aspekter  
Informanterna informerades via e-post om studiens syfte och att intervjuerna skulle behandlas 

konfidentiellt, vilket innebar att det endast var författarna som visste vilka som intervjuats och 

vem som sagt vad. Intervjuerna återberättades på så sätt att det inte heller skulle kunna listas 

ut vilken förening som beskrevs, vilket Thomsson (2002) menade var viktigt att tänka på. Då 

bandspelare skulle användas tillfrågades informanterna om det gick bra att intervjuerna 

spelades in eftersom detta inte får göras utan deras godkännande (Patel & Davidson, 2003). 

Det betonades att de inspelade intervjuerna endast skulle användas till studien. Informanterna 

blev även informerade om att de när som helst kunde avbryta intervjun om så önskades. Inför 

varje intervju upprepades studien syfte samt de etiska aspekterna för informanterna. 
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Resultat  
Resultatet delades in i två huvudkategorier Värderingarna bakom den ungdomsverksamhet 

som bedrivs (värdering) och Hur ungdomsverksamheten bedrivs (hantering) för att på ett mer 

övergripande sätt kunna se det belysta resultatets relevans till syftet. Underrubriker till den 

första huvudkategorin är beskrivningen av föreningarnas verksamhetsidé samt uppfattningar 

kring bredd- och elitverksamhet. Den andra huvudkategorin har tre underrubriker där 

relationen mellan träning och match, lagindelning efter ålder samt seniorverksamhetens 

påverkan lyfts fram. 

 

Värderingar bakom den ungdomsverksamhet som bedrivs 
Styrelseledamöternas uppfattningar kring vilka värderingar som verkar i den egna föreningen 

framkom i deras beskrivningar av verksamhetsidén för ungdomsverksamheten samt i deras 

uppfattningar kring bredd- och elitverksamhet. 

 

Föreningarnas verksamhetsidéer 

I resultatet illustrerades informanternas beskrivningar av vilken idé föreningen har med 

ungdomsverksamheten, alltså idén bakom hur ungdomsverksamheten ska bedrivas. Det 

betonades hur viktigt det var att alla som ville fick vara med. I första hand är det ju att kunna 

erbjuda så många som möjligt att kunna spela på sin egen nivå (intervju 6). Det framkom 

även att föreningarna i så stor utsträckning som möjligt ville undvika att neka de som vill 

börja i föreningen. Det påpekades även från informanterna att deras verksamhetsidéer inte var 

nedskrivna men att det ändå fanns en ambition att göra det då detta ansågs viktigt. Vi har 

ingenting nedskrivet vilket vi håller på att jobba med att få fram (intervju 5).  

 

Uppfattningar kring bredd- och elitverksamhet 

Breddverksamheten uppfattades positivt då det både kunde tänkas locka nybörjare samt vara 

ett alternativ till de som inte vill satsa lika hårt i den övriga verksamheten. Ja, jag tror att man 

hade kunnat locka fler ungdomar till föreningarna även i den åldern om det funnits en 

verksamhet som var anpassad för deras behov... (intervju 5). Även då det uppfattades positivt 

med breddverksamhet sågs vissa hinder som kunde tänkas försvåra en sådan form av 

verksamhet. Resultatfokusering var ett hinder som nämndes där det fanns en tanke om att det 

var roligare att vinna och att det därför skulle vara svårare att motivera en breddverksamhet i 

föreningen. Ja... sen är det klart är det bara de sämre kvar sen så tänker du som ledare, 
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förälder, vad fasen håller jag på med detta för... för det är klart... det är ju mycket roligare att 

vinna, så är ju människan skapt... du hittar inte många som är de här riktiga ideellisterna... 

(intervju 4). Det fanns också uppfattningar om att resultatfokuseringen hade en viss påverkan 

på möjligheterna att rekrytera ledare till breddverksamheten då det ansågs vara mer 

problematiskt att rekrytera ledare till breddlag än till de övriga lagen.…du kan säkert hitta 15-

16-åringar men… du måste hitta någon som tar hand om dem (intervju 4). Motsatt fanns det 

även de som såg större möjligheter till att rekrytera ledare till breddverksamheten då kraven 

där inte ansågs lika höga. ...dom kraven på att vara ledare där, för ett sånt breddlag, blir ju 

mycket lägre... (intervju 6). 

 

Det framkom även att hallbrist var ett stort problem för föreningarnas möjlighet till att kunna 

bedriva breddverksamhet. Även här sågs det svårare att motivera en breddverksamhet i 

föreningen då en sådan verksamhet ansågs ”ta” tider från den övriga verksamheten. ....men ett 

problem med det är ju träningstiderna givetvis som inte räcker som det är... och så ska man 

då på nåt sätt få mandat av medlemmarna i föreningen att man ska ha breddgrupper som tar 

träningstimmar... (intervju 5). 

 

Hur ungdomsverksamheten bedrivs 
I resultatet framkom informanternas uppfattningar av hur ungdomsverksamheten faktiskt 

bedrivs på både träningar och matcher, men också beroende på hur gamla de är. Likaså 

beskrevs att hur ungdomsverksamheten bedrivs påverkas av seniorverksamheten. 

 

Relationen mellan träning och match 

I föreningarna bedrevs en ungdomsverksamhet som bland annat byggde på träning och match. 

Antal träningar per vecka varierade mellan föreningarna men det fanns trots detta en märkbar 

koppling mellan antal träningar och matcher ....är man på alla träningar så får man i princip 

spela alla matcher också (intervju 3). I några föreningar var detta en medveten handling som 

uppfattades positivt medan det i andra föreningar inte hade reflekterats över utan snarare setts 

som en självklarhet. Det framkom också att det kunde finnas en problematik kring att de inom 

samma lag tränade olika mycket. ...och det är klart, tränar några fyra gånger i veckan, en 

tränar en gång i veckan, du märker på ett år, han märker själv att han inte hänger med och 

då tröttnar han... (4).  
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Lagindelning efter ålder 

Den huvudsakliga lagindelningen gjordes efter ålder vilket sammankopplades till de 

seriesystem som lagen ingår i. Informanterna såg inte hur föreningarna skulle kunna göra på 

något annat sätt just på grund av det rådande seriesystemet. Alltså nackdelen med all den här 

lagidrotten är ju alltså att vi har ett väldigt stelbent och byråkratiskt regelsystem... och det 

betyder ju då att de ska in i den åldersgruppen som dom hör hemma (intervju 1). Att dela in 

lag efter ålder ansågs inte alltid vara det bästa sättet då det medförde en viss problematik inom 

laget. ...klyftan mellan den som började i kanske sju eller åtta års åldern// ...// till en som 

kommer in rätt så ny då i den åldern, det är en gigantisk skillnad (intervju 2). Det fanns även 

informanter som å andra sidan menade att det fanns möjligheter att ta emot nya ungdomar i 

det befintliga laget. ...Ledaren för 91:orna , som är huvudansvarig för dom, hon har sagt det 

att hon aldrig kommer att neka nån som vill börja om hon verkligen inte måste och dom har 

hållt det//... // ...så dom har tagit in nya spelare i år också (intervju 6). Handslaget nämndes 

som ett sätt för att öka föreningens möjligheter att kunna ta emot nya medlemmar till 

ungdomsverksamheten. ...det har varit för att kunna öppna för fler då som vi har fått dom här 

pengarna och vi har ju kunnat ta emot flera tack vare detta... (intervju 6). 

 

Seniorverksamhetens påverkan på ungdomsverksamheten  

Då ungdomsverksamheten är perioden innan seniorverksamheten nämndes just 

seniorverksamhetens påverkan på ungdomsverksamheten. Det framkom att verksamheten 

tenderade att bli mer allvarlig ju äldre ungdomarna blev och vidare ansågs det inte finnas 

någon plats för en mindre allvarsam verksamhet. Det betonades att fokus i 

ungdomsverksamheten låg i att producera seniorspelare. Nu ska vi försöka att behålla så att vi 

fostrar egna talanger i A-lag alltså (intervju 4). Vidare lyftes en ekonomisk aspekt in i 

relationen mellan ungdoms- och seniorverksamheten. Pengar fanns således med som en 

särskild påverkan till den seriösa ungdomssatsningen. ...sen på juniorsidan är det lite 

annorlunda men där... där är alla medvetna om... // ...// ...men där tillåter vi inte att de 

kommer och går som de vill för där lägger vi så mycket pengar... (intervju 5). 

 
 
 
 
 
 
 



 19 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Då syftet med studien var att beskriva hur styrelseledamöter i idrottsföreningar uppfattar att 

föreningen värderar och hanterar sin ungdomsverksamhet, var det lämpligt att använda sig av 

en kvalitativ ansats. Syftet hade kunnat undersökas genom en kvantitativ ansats men då det 

inte var intressant att belysa det kvantitativa omfånget av problemet valdes intervjuer för att 

skapa en större förståelse. Den valda metodens styrkor och svagheter diskuteras utifrån 

begreppen tillämplighet, överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet (Patel & Tebelius, 

1987). 

 

Tillämpligheten uppmärksammas genom urvalet i studien. För att urvalet bland informanterna 

skulle bli så brett som möjligt användes ett strategiskt urval. På så sätt intervjuades personer 

med olika uppgifter inom styrelsen från olika föreningar med olika idrotter och från olika 

städer. Detta bidrar till att få en bredare bild av det undersökta området vilket är viktigt för 

tillämpligheten. Det är även viktigt för tillämpligheten att problemområdet har betydelse för 

informanterna (Patel & Tebelius, 1987). Informanternas intresse för problemområdet yttrade 

sig indirekt genom deras engagemang kring ämnet och direkt då de uttryckte sitt intresse samt 

hur viktigt de tyckte ämnet var. Deras intresse uttrycks också då intervjuerna var frivilliga 

vilket innebär att de själva valt att delta i studien. Även om det kan finnas andra anledningar 

till att de deltog torde ändå intresset vara av huvudsaklig anledning.  

 

Överensstämmelse behandlar rimligheten i information och tolkning. Att informationen och 

verkligheten stämmer överens med det forskaren vill uppmärksamma är därmed viktigt (Patel 

& Tebelius, 1987). En intervjuguide med låg grad av standardisering användes för att ge 

informanterna möjlighet att uttrycka sig fritt då föreningarnas verksamheter kan skilja sig åt. 

Intervjuguiden upplevdes bra och eventuella följdfrågor kom naturligt vilka skiljde 

intervjuerna åt och gav dem ytterligare nyansering. Dock kan det vara av betydelse för 

överensstämmelsen att intervjuerna har genomförts av två olika intervjuare då just olika 

följdfrågor ställdes. Informanterna hade möjlighet att ta del av intervjuguiden innan 

intervjuerna genomfördes vilket kan vara av betydelse för studiens resultat. Hade istället 

intervjufrågorna varit okända för informanterna hade svaren möjligtvis varit mer spontana. 

Risken för att informanterna svarade vad de tror är ”rätt svar”, exempelvis genom påverkan 

från Riksidrottsförbundets grundideologi (”Idrotten vill”) (Riksidrottsförbundet, 2005e). 
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För att undvika att informanterna svarade ”rätt svar” kunde det alltså undvikits att skicka ut 

intervjufrågorna i förväg samt att informanterna kunde informerats om att de inte finns något 

rätt svar och att deras svar inte skulle värderas på något sätt. Pilotstudier gjordes för att 

säkerställa att svaren som gavs motsvarade syftet. 

 

Pålitligheten uppmärksammar datainsamlingen och tolkningen av materialet. Det är viktigt att 

författaren inte tolkar resultatet utifrån förutfattade meningar (Patel & Tebelius, 1987). Då en 

intervjuguide användes minskades risken att ledande frågor ställdes. Författarnas 

förhållningssätt till problemet framkom dock i intervjuguiden som informanterna tog del av 

innan intervjun vilket kan ha påverkat deras svar eller synsätt på problemet. Å andra sidan 

belyste informanterna mer specifikt sin bild av problemet och intressanta diskussioner 

förekom under flertalet av intervjuerna. Thomson (2002) nämner att förförståelsen fungerar 

som en grund i arbetet och att förförståelsen påverkar redan vid valet av problem. Författarnas 

förförståelse speglas även i den litteratur som valts att belysas samt vilket urval som ska 

göras, vilka frågor som ska ställas under intervjuerna etcetera.  

 

Genom att intervjuerna spelades in ökade pålitligheten i studien (Patel & Tebelius, 1987). 

Även att intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats eller i en klubblokal får 

anses vara positivt för pålitligheten, då informanten befann sig i en säker och trygg miljö. Att 

frågorna skickades ut i förväg ökar pålitligheten då informanterna fick tid att tänka igenom 

sina svar ordentligt. Genom att informanterna frivilligt deltog i studien ökar detta 

pålitligheten. 

 

För att studiens kvalitet ska vara så hög som möjligt är det viktigt med noggrannhet. Det är 

även viktigt att informationen som ges presenteras i rätt sammanhang och inte förvrängs på 

något sätt (Patel & Tebelius, 1987). Då intervjuerna skrevs ut ordagrant stärktes 

noggrannheten samtidigt risken för misstolkning minskades.  

 

För att kontakta informanterna användes huvudsakligen e-post. Negativt med detta sätt var att 

det var lätt för informanterna och välja att inte svara. Risken fanns också att de glömde av det 

eller, då vissa adresser var till förening i allmänhet, att e-posten aldrig kom fram till 

ordföranden. Då det önskade antalet informanter var svårt att få tag på genom e-post och 

eftersom det fanns en tidspress valdes att försöka nå två stycken på telefon. I efterhand hade 
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det varit bättre om det redan från början valts att kontakta informanterna genom telefon 

istället för genom e-post.  

 

Resultatdiskussion 

RF:s idéprogram ”Idrotten vill” ska fungera som riktlinjer för föreningens verksamhet 

(Redelius, 200b). I denna studie framkom att styrelseledamöterna uppfattade att de hade en 

verksamhetsidé för sina ungdomar som speglades av dessa riktlinjer. Detta framkom genom 

att styrelseledamöterna betonade hur viktigt det var att alla fick vara med på sin egen nivå.  

 

Även om verksamhetsidéerna kunde beskrivas fanns det en del av informanterna som 

påpekade att de först nu höll på att formulera och skriva ned verksamhetsidén. Det är att 

rekommendera att verksamhetsidén verkligen skrivs ned just för att den då blir mer konkret, 

något att gå tillbaka och titta på. Det kan även vara en fördel då ”Idrotten vill” (2005e) 

betonar vikten av att föreningens inriktning och inriktningens konsekvenser redovisas för 

medlemmarna för att de ska veta vad som förväntas utav dem. Detta är enligt Dewey (2005) 

viktigt då det ökar individens handlingsutrymme och för Ellström (2004) är en klart 

formulerad verksamhetsidé ett grundvillkor för individers handlande. Om föreningens 

förväntningar inte stämmer överens med medlemmarnas förväntningar kan detta bidra till en 

diskrepans dem emellan vilket i sin tur kan medföra att handlingsutrymmet minskar. Detta då 

en individ handlar utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter, samt utifrån vad som av 

individen medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt 

i en viss verksamhet (Säljö, 2000). Peterson och Franzén (2004) lyfte i sin studie fram att det 

är ledarna och tränarna som representerar organisationen och på så sätt även konkretiserar 

verksamhetsprinciper. Finns verksamhetsidén nedskriven är det lättare att undvika att ledare 

felaktigt tolkar verksamhetsidén och på så sätt framställer föreningen på ett missvisande sätt. 

Hur föreningen presenteras och framställs påverkar i stor utsträckning barn- och 

ungdomsidrotten vilket gör verksamhetsidén betydelsefull. Det är styrelsen som beslutar om 

verksamhetsidén och det är även styrelsens ansvar att verksamhetsidén skrivs ned samt att den 

införlivas i föreningen. 

 

Styrelseledamöternas uppfattningar av hur verksamheten bedrevs var att verksamhetsidén 

följdes genom att verksamheten bedrevs samstämmigt med den. Hur verksamheten faktiskt 
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bedrevs framkom tydligare då bland annat relationen mellan träning och match, lagindelning 

och seniorverksamhetens påverkan på ungdomsverksamheten diskuterades.  

 

Det framkom i resultatet att träningsintensiteten hade stor påverkan på i vilken utsträckning de 

fick spela matcher. Detta verkade som en självklarhet och något som aldrig ifrågasattes. Dock 

visade Lindgren och Hinics (2005) studie på att detta kan bli problematiskt då flera barn och 

ungdomar kan få svårt att leva upp till idrottsledarnas förväntningar att komma på alla 

träningar. Denna självklarhet kring relationen mellan träning och match som uppfattas råda i 

föreningarna verkar styrka Peterson och Franzéns (2004) tankar om idrottens hårda 

disciplineringssystem. Vidare framhölls det i resultatet att alla skulle få vara med men att 

detta inte var helt oproblematiskt då det kunde resultera i stora skillnader inom det egna laget. 

Det förklarades att de som bara tränade en gång veckan skulle tröttna då denne skulle bli 

sämre än de övriga som då tränade fler gånger i veckan.  

 

Styrelseledamöterna förklarade att föreningarna delade in sina lag efter ålder vilket vid några 

utav intervjuerna uppfattades problematiskt just bland ungdomar då det kunde vara stora 

skillnader dem emellan. Då lagen delades upp efter ålder uppfattades detta även försvåra 

möjligheten att ta emot nya medlemmar i ungdomsåldern då nybörjaren ”slussas” in i den 

redan befintliga laget där de då blandas med de som tränat i flera år. Detta uppfattades av 

styrelseledamöterna vara lika problematiskt för det befintliga laget som för nybörjaren. Ofta 

resulterade detta i att nybörjaren slutade på grund av sina bristande idrottsliga färdigheter. Om 

så är fallet innebär detta enligt Peterson och Franzén (2004) att ungdomar måste sluta med 

föreningsidrotten fastän de inte vill och då ligger inte beslutet att sluta längre på individnivå. 

På så sätt förminskas det handlingsutrymme som Dewey (2005) belyser i sitt pragmatiska 

perspektiv. Trondmans studie (2005) visade på att ju äldre ungdomarna blev desto fler 

svarade att de gärna fortsatt. Kanske ligger förklaringen till detta just i dagens utformning av 

ungdomsverksamheten. Problematiken kring lagindelning efter ålder har även påvisats i 

Peterson och Franzéns studie (2004). Det är dock viktigt att denna problematik tas på allvar 

då RF i ”Idrotten vill” menar att hänsyn måste tas till de fysiska och psykiska skillnaderna hos 

ungdomar (Riksidrottsförbundet, 2005e). Då förklaringen till föreningarnas lagindelning efter 

ålder låg i idrottens traditionella tävlings- och regelsystem förtydligades på så sätt dess 

påverkan på barn- och ungdomsidrotten. 
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Peterson och Franzén (2004) belyste i sin studie att det inte bara var de föreningar med 

seniorlag på elitnivå som bedriver elitinriktat utan även de föreningar som har seniorlag i låga 

divisioner. Seniorlagen i denna studie varierade nivåmässigt mellan elit och lägre divisioner. 

Ändå visade resultatet att ungdomsverksamheten bedrevs i stort sätt likadant. 

Ungdomsverksamheten i de medverkande föreningarna fungerade som en förberedelse inför 

övergången till seniorverksamheten. Styrelseledamöterna betonade att de satsade på att fostra 

de egna ungdomarna till seniorverksamheten så att A-laget skulle vara uppbyggt från de egna 

leden. Det finns en risk att ungdomar ses redan i ungdomsverksamheten som vuxna i miniatyr 

och det kan då i förberedelsen till seniorverksamheten ställas för stora krav. Att så sker 

kanske kan bero på att barn- och ungdomsidrotten vuxit fram med vuxenidrotten som norm 

(Carlsson och Fransson, 2006). Säljö (2000) menar att en idrottsförenings 

verksamhetsinriktning direkt eller indirekt kan påverka vilka ungdomar som väljer att fortsätta 

med sin idrott eller inte, beroende på vilka krav som ställs på dem. Det kan bli problematiskt 

för ungdomar som kanske inte har ambitionerna att satsa för fullt för att få spela i A-laget. 

Motivet för alla ungdomar är inte alltid att vinna och att bli så bra som möjligt utan det kan 

finnas andra motiv till idrottandet vilket flera studier har visat (Karp, 2004; 

Riksidrottsförbundet, 2005b, Trondman, 2005 m fl). Lindfeldt (1999) lyfte fram en 

allvarlighet som anses vara tvunget att anammas inom idrotten. Detta för att motivet till 

medverkan i verksamheten inte ska ifrågasättas. Det verkar således bara finnas en verksamhet 

för ungdomar där enda motivet som accepteras till att delta är att bli en så bra seniorspelare 

som möjligt.   

 

Det framkom i resultatet att en av föreningarna hade använt sig utav ”Handslagspengar” för 

att ”öppna dörrarna” för fler flickor genom att starta en innebandyskola. Trondman (2005) 

menade i sin studie att Handslaget står och faller med i vilken utsträckning som föreningarna 

kan ta emot nya ungdomar. Peterson (2004) frågar sig vad som händer när ungdomar via 

handslagsverksamheten söker sig till föreningsidrotten och där konfronteras med föreningens 

ordinarie verksamhet. Problematiken kring föreningarnas möjligheter att ta emot, eller snarare 

oförmåga att ta emot, nybörjare framkommer genom styrelseledamöternas beskrivningar. 

Även om styrelseledamöterna hade uppfattningen av att verksamhetsidén följdes visar detta 

resultat istället på det motsatta. Således är det kanske som Lindgren och Hinic (2005) menade 

att det är en sak att tycka att barnidrott ska formas på ett visst sätt men en annan att bedriva 

den, eller som Dahlin (2004) framhåller, att föreningar ofta betonar breddverksamheten men 

att verkligheten ser annorlunda ut. Det stämmer säkerligen att föreningarna inte medvetet 
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nekar någon och att alla på så sätt är välkomna till föreningen. Om föreningar inte kan ta hand 

om nya medlemmar eller de medlemmar som inte vill satsa så hårt på ett bra sätt, kan detta 

kanske uppfattas som ett omedvetet ”ovälkomnande” från föreningen. Det blir således en 

skillnad i vilka som blir välkomnade i föreningen och vilka som inte blir det. I RF:s 

verksamhetsinriktning 2006-2007 åskådliggörs skillnader gällande hur föreningar bemöter 

sina medlemmar där de som har talang och stort intresse ofta ges bättre förutsättningar 

(Riksidrottsförbundet, 2005a). Bemötandet kan också sägas spegla verksamhetsidén för 

ungdomarna eller kanske snarare förankringen av verksamhetsidén vilket återigen belyser det 

problematiska med att den inte finns nedskriven. 

 

Det fanns en del styrelseledamöter som menade att deras föreningar hade funderingar på att 

starta ett breddlag eller nybörjarlag då det uppfattade att behovet fanns, men hur det skulle gå 

till var det ingen som kunde svara på. Dock sågs det som att det fanns för många svårigheter 

och problem för att i realiteten genomföra det. Två stora hinder till detta var hall- och 

tränarbrist. Det fanns uppfattningar bland styrelseledamöterna att en eventuell 

breddverksamhet i föreningen skulle värderas lägre än övriga verksamheten. Då det redan 

rådde en ledar- och hallbrist upplevdes det ännu svårare att motivera de övriga i föreningen att 

en breddverksamhet skulle ta träningstider av existerande verksamhet. Det upplevdes även 

svårare att rekrytera ledare till en breddverksamhet. Å andra sidan framkom det uppfattningar 

kring att det kanske kunde vara enklare att rekrytera ledare till ett breddlag då detta inte 

krävde lika stort idrottskunnande eller engagemang. RF lyfter i idrottens idéprogram (2005e) 

fram att rekryteringen av ledare måste uppmärksammas i föreningarna. Det nämns även att 

många säger sig vara villiga på att ta på sig ledaruppdrag men att de aldrig blir tillfrågade. 

Således måste det ligga i föreningens och styrelsens intresse att hitta dessa ledare. 

 

Dahlin (2004) anser att samhället idag borde stödja den verksamhet som betonar 

breddverksamhet i större utsträckning. Hade de föreningar som bedriver en breddverksamhet 

fått mer ekonomiskt stöd hade kanske förekomsten av breddverksamheter varit vanligare. Om 

breddidrotten missgynnas ekonomiskt, vilket idag är fallet (Peterson, 2004), är detta kanske 

en förklaring till att föreningar idag väljer att satsa på en fostran av A-lagstalanger istället för 

på en breddverksamhet. Det ekonomiska stödet från staten påverkar på så sätt vilken 

utformning verksamheten får.  
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Då styrelseledamöterna belyser problemen och svårigheterna med att starta och bedriva ett 

ungdomsbreddlag, samtidigt som möjligheterna lyfts fram, är det svårt att inte tolka detta som 

en prioriteringsfråga. Om styrelseledamöterna är av de uppfattningarna att breddverksamhet 

för ungdomar är så viktigt borde det istället satsas mer på detta. De värderingar och 

prioriteringar som råder i idrottsföreningar påverkar ungdomsverksamhetens utformning. RF 

betonar i sin verksamhetsinriktning 2006-2007 (2005a) att det är en utmaning för idrotten att 

främja idén om ”idrott hela livet”. Grundläggande för detta betonades vara att alla motiv och 

drivkrafter till idrottande måste värderas lika mycket. Denna studiens föreningar prioriterar av 

olika orsaker bort en breddverksamhet för ungdomar vilket kan ses som att idén om ett 

livslångt idrottande brister i dessa föreningar. Det kan tänkas att det traditionella sättet att 

bedriva ungdomsverksamheten är så inrotat att det inte reflekteras över vad som värderas och 

prioriteras vilket enligt andra studier kan ske genom en socialiseringsprocess (Redelius, 

2002b; Sjöblom, 2006). På så sätt kanske inte alltid idrottsföreningar uppmärksammar att 

verksamheten mer eller mindre bedrivs elitinriktad.  

 

RF förtydligar i idrottens idéprogram (2005e) att det ska finnas en verksamhet för alla 

ungdomar oavsett ambitionsnivå samt att det ska vara möjligt att kunna börja föreningsidrotta 

även då idrottsintresset vaknar sent. För att den verksamhet som RF lyfter fram ska bli möjlig 

krävs det att nya verksamheter och ledarskap utvecklas som helt eller delvis bryter mot 

idrottens kärnlogik, vilket flera studier tidigare pekat på (Lindgren, 2002; Trondman, 2005). I 

RF:s verksamhetsinriktning 2006-2007 lyftes fram hur viktigt det är att idrottsrörelsen 

ständigt utvecklas i takt med samhällsutvecklingen och människors önskemål och behov. 

Detta kräver att styrelsen tänker nytt och inte låter sig hindras av en eventuellt bromsande 

föreningskultur. 

 

 

Konklusion 
Resultatet visade att de värderingar som styrelseledamöterna uppfattade fanns i föreningen 

skiljde sig från hur föreningens ungdomsverksamhet i realiteten bedrevs. Idrottens tävlings- 

och regelsystem påverkade i stor utsträckning hur lagindelningen i föreningarna gjordes vilket 

uppfattades vara en av orsakerna till att det svårt att ta emot nya medlemmar i föreningens 

nuvarande utformning av ungdomsverksamheten. Vidare fanns det uppfattningar bland 
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styrelseledamöterna om att det var yttre faktorer som försvårade möjligheterna att bedriva en 

breddverksamhet för ungdomar.  

 

 

Implikation 
Då denna studie påvisar att det finns yttre faktorer som försvårar idrottsföreningars 

möjligheter till att bedriva breddverksamhet för ungdomar är det nödvändigt att vidare 

undersöka dessa yttre faktorer och dess påverkan. Mer tydligt kan det uttryckas att det är 

nödvändigt att undersöka om, och i så fall även hur, dessa yttre faktorer kan möjliggöra 

istället för att förhindra föreningarnas vilja att utforma sin verksamhet.  

 

Respektive idrotts tävlings- och regelsystem bör ses över för att i framtiden kunna undvika 

den ”påtvingade” lagindelning som idag måste göras efter ålder. Det bör undersökas om det 

finns möjligheter att utveckla ett alternativ till den idag aktuella lagindelningen. Då 

idrotternas tävlings- och regelsystem bestäms inom Specialförbundens ramar är det således dit 

framtida forskning bör riktas. 

 

Det är viktigt att styrelserna lyfter fram möjligheterna med att bedriva en breddverksamhet 

inom den egna föreningen så att detta kan förankras och på så sätt underlätta ett utvecklande 

av en eventuell breddverksamhet. Inom föreningarna bör utbildning kring föreningskultur ske 

för att på så sätt tydligare medvetandegöra hur föreningen värderar och hanterar sin 

verksamhet. Det är också viktigt att ledarna inom idrottsföreningarna i större utsträckning 

utbildas då dessa har en tydlig och direkt påverkan på barn- och ungdomsidrotten.  

 
 

 

 

 
 


